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للىحدة بتاريختنفيذيا مديزا كقبل البدء في عزض إنجاساث وحدة تكنىلىجيا المعلىماث منذ تكليفي   

8102-00-7وحتى  0-4-8102   

 نتىجه بعزض 

  

وذلك وفقا لقرار مجلس الجامعة  8102-8102ام الجامعي بالكلية للع وحدة تكنولوجيا المعلوماتتشكيل 

 بجلسته المنعقدة بتاريخ 8102-2-82 
 

 

 ًالظفتالذًر الٌظٍفى  نـــــــــــــاالس

 / ْذٖ يزٕنٗ َظش عزبرح انذكزٕسحاأل
 داسحسئٛظ يدهظ اإل

 "ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة"

 فٛشٔص أحًذ ػجذ انًبنكد/ 
 نهٕحذحانًذٚش انزُفٛزٖ 

"يذسط االلزظبد انضساػٙ ثمغى االلزظبد 
 ٔاالسشبد انضساػٙ ٔانزًُٛخ انشٚفٛخ "

 أ/ خبنذ ػجذ انغالو طشادح
 ػؼٕ يدهظ االداسح

"يغئٕل ادخبل ثٛبَبد انحغبثبد انًبنٛخ 
 رطٕٚش َظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ"نًششٔع 

 أ/ يظطفٗ يحًذ أيٍٛ خهٛفخ
 ػؼٕ يدهظ االداسح

ُٙ نًششٔع رطٕٚش َظى "يغئٕل انذػى انف
 انًؼهٕيبد اإلداسٚخ"

 أ/ ْجخ يحًذ ثحٛش٘ ػجذ اندٕاد

 ػؼٕ يدهظ االداسح
" يحشس انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ ثبنهغخ انؼشثٛخ 
ٔيغئٕل رغدٛم انطالة ثًششٔع َظى 

 انًؼهٕيبد اإلداسٚخ "

 يشٔح يحًذ خًبلأ / 
"يغئٕل ادخبل ثٛبَبد أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ  

 ى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ"نًششٔع رطٕٚش َظ
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بجبهعت لكلٍت الشراعت لبٌابت اإللكتزًنٍت ببعزع اإلنجبساث الخبطت أًاًل:

 دهنيٌر .

* اػبدح ْٛكهخ يٕلغ كهٛخ انضساػخ انزبثغ نهجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ ثبندبيؼخ ٔانز٘ نى ٚزى 

  8101رحذٚثّ يُز ػبو 

  تً :* تحذٌث بٍبنبث الوٌلع بأكولو ًتشول اَ

 ػًبٌٔحذح  –ادخبل ثٛبَبد يخزهف انٕحذاد ثًشزًالرٓب ثبنكهٛخ ) ٔحذح انمٛبط ٔانزمٕٚى  -

ٔحذح انزؼهٛى  –ٔخبسٖ رحذٚش ثٛبَبد ٔحذح انًضسػخ  -ٔحذح ركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد  –اندٕدح

 انًفزٕذ( 

 رحذٚش انجٛبَبد انخبطخ ثشئٌٔ انطالة أٔاًل ثؤٔل . -

ثبنذساعبد انؼهٛب أٔاًل ثؤٔل ) كشعبئم يبخغزٛش ٔدكزٕساح ٔثحٕس رحذٚش انجٛبَبد انخبطخ  -

  ٔيب ٚغزدذ يٍ لشاساد خبطخ ثبنذساعبد انؼهٛب . ػهًٛخ (

ػشع أخجبس انكهٛخ ٔيب ٚزغدذ ثٓب يٍ رشلٛبد ٔأَشطخ ػهًٛخ ٔاداسٚخ ٔيششٔػبد ٔحفالد  -

 انزخشج أٔال ثؤٔل .

 . 8102-8107ثؼبو ادخبل ثٛبَبد اَدبصاد كهٛخ انضساػخ انخبطخ   -

 سفغ انُزبئح ػهٗ يٕلغ خبيؼخ ديُٕٓس . -

 رحذٚش ثٛبَبد شئٌٔ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبأللغبو انؼهًٛخ ٔاإلداسٚخ  -
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 ادخبل انجٛبَبد انخبطخ ثبنًغبثمبد ٔانُذٔاد . -

 ػًم اًٚٛالد ألػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نًٍ نٛظ نذّٚ يُٓى اًٚٛم خبيؼٗ . -

 نكم طبنت ػهٗ يخزهف انًغزٕٚبد انذساعٛخ ثبنكهٛخ . خبسٖ ػًم اًٚٛم خبيؼٗ -

 اَشبء يٕالغ انكزشَٔٛخ ألػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ يٍ نٛظ نذٚٓى يٕلغ ػهٗ يٕلغ اندبيؼخ .  -

 انًشبسكخ فٗ حؼٕس دٔساد خبطخ ثبنزؼهٛى االنكزشَٔٗ انًذيح ثبندبيؼخ . -

(  e totبء االططُبػٙ ) انًشبسكخ فٙ حؼٕس دٔساد خبطخ ثبنزؼهى االنكزشَٔٗ ٔانزك -

 .ثدبيؼخ عُدٕس ثبنزُغٛك يغ خبيؼخ ديُٕٓس 

 بساد انزؼهى االنكزشَٔٗ ثبنكهٛخ .خبسٖ انزحؼٛش نؼًم دٔسح ػٍ يٓ -

 الخبص ببلكلٍت :  (  MISنجبساث نظبم الـــ ) عزع إ ثبنًٍب:

 * رغدٛم انًمشساد انذساعٛخ ندًٛغ انًغزٕٚبد انذساعٛخ انًخزهفخ ثبنكهٛخ .

 اطذاس أسلبو اندهٕط ندًٛغ انًغزٕٚبد انذساعٛخ انًخزهفخ ثبنكهٛخ .* 

 * رٕصٚغ انطالة ندًٛغ انًغزٕٚبد انذساعٛخ انًخزهفخ ثبنكهٛخ ػهٗ انًذسخبد .

 * ػًم كشف نزٕلٛؼبد انطالة داخم انهدبٌ .

 * رغهٛى شٛزبد سطذ انُزبئح نشإعبء انكُزشٔالد ثبنفظم انذساعٙ انثبَٗ 

 انشطذ انزٙ رًذ يٍ لجم سإعبء انكُزشٔالد  * يشاخؼخ ػًهٛخ

 * اطذاس كُزشٔل شٛذ نًخزهف انكُزشٔالد ٔرنك نًشاخؼخ انُزبئح 

* اخشاء انزؼذٚالد انٕاسدح يٍ انكُزشٔالد ػهٗ ػًهٛخ انشطذ انزٙ رًذ يٍ لجم أػؼبء 

 انكُزشٔالد 
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  * اػزًبد انُزٛدخ انُٓبئٛخ ٔاػالَٓب ػهٗ انًٕلغ انشعًٙ ندبيؼخ ديُٕٓس

* اطذاس طحٛفخ نكم طبنت يٍ انطهجخ انخشٚدٍٛ ٔرنك نًشاخؼخ َزبئدٓى يُز ربسٚخ انزحبلٓى 

 ثبنكهٛخ ٔحزٗ ربسٚخ رخشخٓى .

 * اخشاء انزؼذٚالد انزٙ ٔسدد يٍ انكُزشٔل انزشاكًٙ ػهٗ طحٛفخ كم طبنت .

ٔانزمذٚش  * اخشاء ثؼغ االخزجبساد انؼشٕائٛخ نجؼغ طحف انطالة ٔرنك نهزؤكذ يٍ انًدًٕع

 (  GPAٔانُمبؽ انزشاكًٛخ ) 

حذس ثبنًثم ثبنزشو انظٛفٙ  8102-8107* ٔكًب حذس ثبنزشو انثبَٗ يٍ انؼبو اندبيؼٗ 

ثبإلػبفخ انٗ اخشاء ثؼغ انزؼذٚالد ػهٗ انُزبئح ٔرنك ثؼذ اػالَٓب ٔفمًب نهزظهًبد انزٙ لذيذ 

 يٍ انطالة ٔرى لجٕنٓب يٍ لجم سإعبء انكُزشٔالد .

 يهفبد انزُغٛك االنكزشَٔٛخ يٍ انًٕلغ انزبثغ نهًدهظ األػهٗ نهدبيؼبد انخبص ثبنزُغٛك  * اعزالو

 ( . M I S* سفغ يهفبد انزُغٛك انخبطخ ثبنطالة انًمجٕنٍٛ ثبنكهٛخ ػهٗ َظبو انـــ ) 

 ( ٔرنك نهزؤكذ يٍ حبالرٓى . M I S* يشاخؼخ حبالد انطالة انجبلٌٕ نإلػبدح ػهٗ َظبو انـ ) 

( ٔفمًب نهجشايح انذساعٛخ انًخزبسح يٍ لجم  M I Sطالة انفشلزٍٛ انثبنثخ ٔانشاثؼّ ػهٗ َظبو انـ )  * رشؼٛت

 كم طبنت ػهٗ حذِ .

* رؼذٚم انجٛبَبد انشخظٛخ نهطالة ٔرنك إلطذاس انكبسَّٛ انزكٙ نكم طبنت يٍ لجم ٔحذح اداسح 

 انًششٔػبد ثبندبيؼّ . 

 ( أٔاًل ثؤٔل . M I Sبء ْٛئخ انزذسٚظ ػهٗ َظبو انـ ) * رحذٚش انجٛبَبد انشخظٛخ انخبطخ ثؤػؼ

 * ادخبل ثٛبَبد انطالة انشخظٛخ ٔرٕصٚؼٓى ػهٗ انًغزٕٚبد انذساعٛخ انًخزهفخ  .
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أعضبء ًبٍبنبث عزع هب تن انجبسه بوب ٌخض الحسبببث الوبلٍت  :ثبلثًب

 ىٍئت التذرٌس ًنظبم الفبرًق :

ٔػًبل انكهٛخ يخ نكم يٍ انغبدح أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانًٕظفٍٛ اعزخشاج انجٛبَبد انالص* 

 يٍ يشرجبد ٔيكبفآد ٔخٕائض .

ٔرؼذٚم ادخبل ٔرحذٚش انجٛبَبد انخبطخ ثًب رى رشلٛزٓى يٍ انغبدح أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ * 

انًشرجبد انخبطخ ثٓى ٔيخبطجخ شئٌٔ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبندبيؼخ ثزنك ٔادخبل ْزِ 

 ٗ َظبو انفبسٔق نهًهفبد ٔاالعزحمبلبد .انجٛبَبد ػه

رؼذٚم يشرجبد انغبدح أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ انًزفشغٍٛ ٔانؼبيهٍٛ طجمًب نُض انؼالٔح انخبطخ * 

ٔرحذٚذ يب ٚغزحمّ كم  8102-7-0انزٙ فشػٓب انمبٌَٕ فٙ ٔانذٔسٚخ ٔانؼالٔح االعزثُبئٛخ 

خ نهًٕظفٍٛ ٔكبٌ نكهٛخ انضساػخ يٍ انذسخبد اإلداسٚػؼٕ ْٛئخ رذسٚظ ٔيمبثهزّ ثًب ٚخظّ 

 يمبسَخ ثكهٛبد اندبيؼخ .انغجك فٙ طشف يشرت شٓش ٕٚنٕٛ ثبنضٚبدح انًمشسح 

كًب أَّ طجمب إلرجبع َظبو انفبسٔق كبٌ نكهٛخ انضساػخ انغجك فٙ ػذو يطبنجخ يظهحخ * 

َظشا نغذاد انكهٛخ ْزِ  8107انؼشائت شؼجخ كغت انؼًم ثؤٖ يغزحمبد نٓب حزٗ ػبو 

 زحمبد أٔال ثؤٔل ٔرنك يٍ خالل يب ٚزى اعزخشاخّ يٍ ػهٗ َظبو انفبسٔق . انًغ

ثطبلبد األخٕس انًزغٛشح انخبطخ ثبنغبدح أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانغبدح انًٕظفٍٛ * اعزخشاج 

يٍ ػهٗ َظبو انفبسٔق ٔٚزى يشاخؼزٓب ٔاسعبنٓب انٗ انٓٛئخ انؼبيخ نزؤيُٛبد ٔانًؼبشبد 

 ساخٓب ثبنًهفبد .ٔاسعبنٓب انٗ اندبيؼخ إلد
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 8102-7-0فٙ *اعزخشاج انؼالٔاد انخبطخ ٔانذٔسٚخ انخبطخ ثؤػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ 

 ٔاسعبنٓب انٗ انشئٌٔ اإلداسٚخ كبدس ػبو ٔخبص إلدساخٓب ثبنًهفبد .

*اَشبء خشٔة خبص ثبنحغبثبد انًبنٛخ ألػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ػهٗ شجكبد انزٕاطم 

 انحغبثبد انًبنٛخ ٔرنك نًٕافبرٓى ثًغزحمبرٓى أٔال ثؤٔل . فٙاالخزًبػٙ ثبنزُغٛك يغ يٕظ

ألػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ػٍ َظبو انفبسٔق ٔيغزحمبرٓى * خبسٖ انزحؼٛش نؼًم َذٔح رثمٛفٛخ 

 انًبنٛخ .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 للٌحذة الوذٌز التنفٍذي                                                                 

                                                                 

 د/ فٍزًس أحوذ عبذ الوبلك                                                                 


